
Styrelsemöte 2009-08-18 CDK
Närvaro: Christer, Micke, Anna, Kalle och Jasmin

• Fika
Den 3 sep -09 drar fikat igång. Christer är ansvarig för första fikat samt gör en fikaansvarigs-lista. Vi 
måste bli bättre på att redovisa våra aktiviteter till SISU. Aktiviteter som kan arrangeras är bild- och 
filmvisning, föredrag, utställning, meckarkväll osv.

• Ekonomi
Micke har bokfört fram till och med 16/8-09. De medlemmar som inte var registrerade är det nu 
samt medlemsavgifterna är inbetalda. Anna gör en lathund för hur man registrerar på 
klubbenonline och skickar det till Micke. Anna kommer också att ta fram en medlemslista samt 
sätta upp en förteckning över medlemmarna vid kompressor för luftpåfyllningsstatistik.

Påminnelsen från H2O är betald. Underlaget för påminnelsen som CDK skall skicka till Götaverken är 
inte färdig. Sökning efter underlaget pågår.

Micke berättar att när det gäller bidragen från SISU, ser allt att vara i sin ordning dvs. att vi har fått 
våra bidrag.

Slutredovisning från CMAS* (Barths kurs) saknas och bör göras omgående. Barth ansvarig. 
Slutredovisning från instruktörskursen och bör göras omgående. Christer ansvarig.

Micke har påbörjat på en inventeringslista och den kommer att skickas ut till styrelsen där styrelsen 
kan fylla på, lämna synpunkter osv. Micke skickar ut den.  Den mest akuta investeringen är inköp av 
projektor. Ekonomi till inköp finns men Jasmin skall kolla i årsmötesprotokollet om styrelsen har 
mandat för att köpa en projektor för runt 7000 kr. Har vi inte mandat kommer ett medlemsmöte att 
anordnas. 

• Båt
Reparationen av gummibåten har inte kommit igång men det kommer ske inom en snar framtid. 
Micke kollar med CMK om vi kan låna deras lokal för att reparera båten och Christer kollar om det 
finns andra lokaler som vi kan låna. 

• Utbildning
CMAS* börjar läsvecka 3 (vecka 39) och uppdyket sker v 41.
CMAS** börjar den läsvecka 2 (2 nov-09).

Det diskuterades även andra typer av utbildningar ex vrak A, vrak B, marinbiologi mm. Christer 
kollar med Eva om hon kan tänkas hålla i en marinbiologikurs.

Mer om utbildning kommer att tas på instruktörsmötet. Kallelse kommer inom en snar framtid.



De personer som har frågor om dykning, CDK mm brukar maila till CDK. Info-mailet går i dagsläget 
till ordföraren och kassören. Detta skall ändras så att info-mailet går till alla i styrelsen.  OBS! 
Viktigt, när en förfrågan kommer in via info-mailet att den som ”ser” mailet först besvarar mailet 
samt skickar svaret med kopia till resten av styrelsen så att flera inte besvarar samma mail. 

• Utfärder
Kalle har pratat med Lidköpings DK ang. utfärd till Värnen och Vättern. Kalle berättar att enl. 
Lidköpings DK skulle även få låna/hyra deras båt. När, hur och var återkommer Kalle.

Kolvik
Anna bokar kolvik vecka 41 samt kollar med Gotlänningarna. Eleverna från CMAS* kör sitt uppdyk. 
Anna och Jasmin är ansvariga för denna jubileumsutfärd.

Chalmersbastu
Helgen vecka 38 är Chalmersbastun bokad och på fredag är det kickoff för styrelsen. På lördagen blir 
det dyk och kräftskiva samt andra roliga aktiviteter. Anna och Jasmin är ansvariga.

• Övrigt
Inga punkter.

• Nästa möte: Se kallelse

Vid datorn
Jasmin Wennberg 


